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Aleksander Hall2, główne pióro BRATNIAKA, organu Ruchu Młodej Polski, 

wyrósł na jednego z ciekawszych publicystów opozycyjnej prasy. Należy się liczyć  z 

jego głosem, nie tylko zresztą ze względu na walory jego umysłu i talentu, lecz i dlatego, 

że jest on bodajże wyrazicielem postaw i poglądów dość  często dziś  spotykanych w 

młodym pokoleniu inteligencji. 

Doświadczenie uczy, że analizując poglądy ideowo-polityczne, szczególnie dziś , i 

to wówczas, gdy mamy do czynienia z publicystami, którzy nie zdążyli jeszcze 

sprecyzować  i usystematyzować  swoich poglądów – trudno poprzestać  wyłącznie na 

warstwie dyskursywno-logicznej tekstów. Nie wszystko jest wtedy jasne, a istotne 

motywacje pozostają często w cieniu, jeś li nie podejmie się próby rekonstrukcji 

również  czynników mentalnościowych, stanowiących często głęboką strukturę 

wyrażanych poglądów. Jest to, oczywiście, metoda niebezpieczna i często zawodna, 

niemniej jednak, jak sądzę, nieunikniona. I do publicystyki Halla chciałbym podejść  m.in. 

od tej właśnie strony. 

Co przede wszystkim zwraca uwagę w artykule Halla „Europa, ale jaka?” – to 

myś lenie kategoriami ekspansji. Mniej to zwykle dziwi, gdy mowa o problemach 

związanych z polityką międzynarodową. Mimo jednak nawyku usprawiedliwionego 

realiami przyszłości i teraźniejszości stosunków międzynarodowych – nie bez 

zdziwienia czytamy „dosyć  smutne refleksje muszą się nasunąć  Europejczykowi, gdy 

porównuje polityczne znaczenie swego kontynentu z początku obecnego stulecia z 

sytuacją Europy końca lat 70-tych XX w. Kolonialne imperia, przede wszystkim Anglii i 

Francji, ale również  Niemiec, Portugalii, Belgii i Włoch obejmowały olbrzymie obszary 

innych kontynentów…”. To nie czysty opis – lecz i wartościowanie: „smutna refleksja…”. 

Słowo „smutne” wydaje się w tym kontekście mocno dyskusyjne, a jak sądzę pojawiło 

się tu jednak bezrefleksyjnie. Jest wyrazem nastawienia, które wyżej nazwałem 

„ekspansjonistycznym”. Rzecz jest tym bardziej rażąca, że na następnej stronie mowa o 

„chrześcijaństwie i wynikającym zeń systemie wartości”. W kontekście wyraźnie 

aprobatywnym. Wielki obóz koncentracyjny, jakim w XIX w. było belgijskie Kongo3, 

																																																													
1 Jan Józef Lipski (1926–1991) – polski literat. W czasie II wojny światowej członek AK. Współpracownik 
opozycji demokratycznej w PRL, współzałożyciel KOR, działacz „Solidarności”. 
2 Aleksander Hall (ur. 1953) – historyk, działacz opozycji demokratycznej w PRL, współzałożyciel Ruchu 
Młodej Polski, uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980. 
3 Kongo Belgijskie – belgijska kolonii w Afryce istniejąca w latach 1908-1960 (od 1877 w rękach króla 
belgijskiego Leopolda II). Belgowie zamordowali lub doprowadzili do śmierci od 5 do 15 milionów 
mieszkańców Konga. 



	 	 	
eksterminacja Hererów 4 , zbrodnia generała Dyera 5 , który rozstrzelał z broni 

maszynowej w latach dwudziestych XX w. tysiące uczestników pokojowej demonstracji 

w Indiach, krwawe stłumienie Powstania Bokserów w Chinach6, przy czym zniszczono 

barbarzyńsko i bezmyś lnie unikatowe skarby kultury chińskiej etc. etc. etc., nieustanne 

bezwzględne tłumienie powstań w koloniach – wszystko to razem nie pasuje do 

chrześcijaństwa, a jeś li wyznaje się ten system wartości – powinny nasunąć  się raczej 

pocieszające refleksje z punktu widzenia Europejczyka i chrześcijanina, gdy myś li się o 

rozpadzie imperiów kolonialnych, nawet jeś li niektóre ludy kolonialne wpadły z 

deszczu pod rynnę. 

Jednym tchem Hall pisze dalej: „Europejska kultura podbijała świat”. To prawda 

- dosłowna prawda. Aż  do zniszczenia do korzeni prekolumbijskich kultur Ameryki. 

Szczególnie gdy mowa właśnie o kulturze – ostro odczuwam obcość  naszych 

mentalności. Hall również  kulturę rozpatruje w kategoriach ekspansji – dla mnie 

właściwszymi kategoriami są – w płaszczyźnie postulatów i wartości – wymiana i 

krzyżowanie się. 

Spojrzenie Halla na kulturę jest monocentryczne – moje raczej policentryczne. 

W czym rzecz? Sądzę, że kultura europejska jest bogatsza i bardziej wielowątkowa, niż  

widzi to Hall. Gdy pisze: „Narody tej właśnie Europy są depozytariuszami cywilizacji, 

która /…/ pod przemożnym wpływem chrześcijaństwa i wynikającego zeń systemu 

wartości  w zasadniczym stopniu przyczyniła się do stworzenia tego, co wielkie i mądre 

we współczesnym” -  nie chcę kwestionować  tezy o przemożnym wpływie 

chrześcijaństwa, ale pod warunkiem dostrzeżenia zarówno czynników innych poza 

chrześcijaństwem, również  pozytywnie kształtujących kulturę europejską – jak i 

sprawiedliwego widzenia tego, co mądre i wielkie we współczesnym świecie, chociaż  

pochodzi spoza naszego kręgu kultury. 

Trzeba przede wszystkim pamiętać  o wielkich nurtach idei laickich, które od 

Odrodzenia wywierały potężny wpływ kształtujący na naszą kulturę. Ich dorobek jest 

integralnym i istotnym tej kultury składnikiem. Akurat właśnie myś l demokratyczna 

ma im wiele do zawdzięczenia – myś l, którą Hall akcentuje jako wartość  istotną. W 

Ewangeliach żaden z wielkich problemów moralnych ludzkości nie znalazł tak słabego 

wyrazu, jak aspekty etyczne stosunków politycznych, przede wszystkim sprawa relacji 

																																																													
4 Hererowie – lud zamieszkujący tereny Afryki Południowej, głównie na terenie dzisiejszej Namibii. Pod 
koniec XIX wieku doszło do konfliktu niemieckich osadników z Hererami. W latach 1900-1905 doszło do 
masowej eksterminacji w wyniku, której zginęło ok. 60 000 Hererów.   
5  Reginald Edward Harry Dyer (1864–1927) – oficer wojska brytyjskiego, odpowiedzialny za tzw. 
masakrę w Amritsar. W 1919 roku brytyjskie oddziały bez ostrzeżenia otworzyły ogień do 
nieuzbrojonych ludzi. Zginęło od 329 do 1000 osób. Wydarzenie stało się punktem zwrotnym w 
stosunkach brytyjsko-indyjskich. Rządy Korony Brytyjskiej w Indiach osłabły, rozwinął się indyjski ruch 
niepodległościowy w duchu obywatelskiego nieposłuszeństwa. 
6  Powstanie bokserów w Chinach – przegrane zbrojne powstanie ludowe wywołane przez tajne 
stowarzyszenie o nazwie „Pięść  w imię sprawiedliwości i pokoju”, potocznie zwane „bokserami” w latach 
1899-1901. Celem powstania było wypędzenie obcych z Chin. 



	 	 	
rządzący - rządzeni i zagadnienie podmiotowości ludzkiej wyrażającej się przez 

uczestnictwo we wspólnotach poza Kościołem, we wspólnotach m.in. politycznie 

zorganizowanych. Zapewne, nurty laickie, które w przemożnym stopniu wpłynęły na 

powstanie i ideowe zakorzenienie demokracji politycznej i społecznej w naszej 

cywilizacji, były też  w niemałym stopniu uwarunkowane przez chrześcijańską etykę, 

niemniej jednak nie mogą być  z chrześcijaństwem utożsamiane, a co więcej – tworzyły i 

działały najczęściej w opozycji do chrześcijaństwa, jeś li nie zapomni się, że 

chrześcijaństwo ma poza swymi aspektami religijnymi, ideowymi, etycznymi – również  

aspekty instytucjonalne. Chrześcijaństwo umiało w długim procesie historycznym 

adaptować  ten dorobek – i dziś  nie widać  raczej, generalnie rzecz biorąc, ani 

sprzeczności ideowej, ani konfliktu między chrześcijaństwem a społecznym dorobkiem 

demokratycznych  nurtów myś li laickiej – trudno jednak nie dostrzegać , że w tym 

właśnie /ale nie jedynie w tym/ aspekcie kultura Europy i demokratycznego świata jest 

znacznym stopniu synkretyczna. Przeoczanie tego jest błędem historycznym. Błąd ten 

ma swe źródło w mentalności monoideowej, spontanicznie i zapewne często  

podświadomie niechętnej wszelkiemu synkretyzmowi – a również  

charakterystycznemu dla naszego kręgu kulturowego, co najmniej od Renesansu, 

swoistemu relatywizmowi, polegającemu na takiej postawie, która nakazuje szukać  

racji i części choćby prawdy – nawet tylko subiektywnej – w poglądach, które w 

zasadzie się kwestionuje. Ten swego rodzaju relatywizm - termin może w tym wypadku 

niezupełnie adekwatny - jest – obok szacunku dla osoby ludzkiej – jednym z głównych 

źródeł i gwarancji europejskiej/ dziś !/ i tolerancji wobec równości. 

Co zaś  do sprawy tego, co wielkie i mądre we współczesnym świecie a 

bynajmniej nie europejskie, bądź  nie wyłącznie europejskie – to Hall, odróżniając 

Amerykę od Europy w aspekcie, jak się zdaje, nie tylko geograficzno-politycznym, lecz 

również  kulturowym, zdaje się zapominać , że idee nowoczesnej demokracji są 

dorobkiem w co najmniej równej mierze Ameryki, co Europy. A oprócz bliskiej nam – 

mimo różnic – Ameryki warto pamiętać , że we współczesnym świecie istnieje też  

ogromny kompleks idei ukształtowanych w kręgu wielkiej kultury Indyj, która w XX w. 

wydała m.in. Gandhiego 7 , istnieją godne szacunku wartości wypracowane przez 

konfucjanizm, moralnie kształtujące setki milionów ludzi, a nie bez powodu, lecz mam 

nadzieję, że bezskuteczne wykorzenianie przez chińskich komunistów; istnieje Islam, 

którego nie najlepszymi reprezentacjami, jak sądzę, są dzisiejsi politycy występujący 

pod tym sztandarem. Islam, który paradoksalnie może, ale w zgodzie z nauką 

Mahometa miał stworzyć  kiedyś  pod rządami arabskich kalifów imperium powstałe co 

prawda z podboju motywowanego religijnie, lecz zarazem odznaczające się rzadką w 

dziejach wewnętrzną tolerancją – itd. 
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obywatelskiego nieposłuszeństwa. 



	 	 	
Co więcej – nie chciałbym zbyt łatwo zgodzić  się na usuwanie z europejskiej 

wspólnoty duchowej narodu, „którego tradycja i historycznie ukształtowany tryb życia 

zbiorowego znajduje się pod wieloma względami w sprzeczności z uniwersalnymi 

wartościami europejskiej, łacińskiej cywilizacji”.  

To prawda, że Hall napisał te słowa o państwie, nie o narodzie, sądzę jednak po 

treści sformułowań, że nie tylko państwa one tyczą. Myś lę, że Hall jest tu bliski 

tendencji dość  dziś  częstej, by usunąć  „bizantyjsko- turańską” Rosję /tak formułują 

zwolennicy F. Konecznego8 ostatnio licznie rozmnożeni/ z duchowej Europy. Powstaje 

sytuacja paradoksalna: my, „zachodni Europejczycy”, chcemy wyrokować  o 

europejskości narodu, którego twórcy bardziej wpłynęli na kształt duchowy dzisiejszej 

Europy niż  Polacy. Dostojewski, Tołstoj, Czechow, Turgieniew i wielu, wielu innych 

stanowią własność  Europy niemniej niż  Mickiewicz i nasi pisarze i myś liciele, a może 

więcej, bo przez elity intelektualne europejskie zostali poznani, w znacznym stopniu 

zasymilowani i zapłodnili je. Nie wyrzuci się też  z Europy dorobku rosyjskiego 

prawosławia, jego sztuki cerkiewnej, Rublowa, muzyki towarzyszącej liturgii, 

rosyjskiego teatru i baletu. Gdy Penderecki9 tworzy „Jutrenije” – robi coś  zupełnie 

innego, niż  gdyby szukał natchnienia w muzyce chińskiej: pozostaje w naszej wielkiej, 

wspólnej ojczyźnie – Europie. Gdy spróbujemy o tym zapomnieć  – wielki dorobek 

europejskiej kultury rosyjskiej i tak wróci do nas rykoszetem przez Zachodnia Europę, a 

więc pośrednio i mniej autentycznie. To właśnie jest jednym ze źródeł naszych 

kompleksów i frustracji, które niepotrzebnie zamącają nam myś lenie o Europie. 

Widzę tu jeszcze jedną cechę mentalności reprezentowanej przez Halla: jego 

niechęć  do synkretyzmu każe mu ubożyć  Europę, a pośrednio nas samych – w czym 

znaczną rolę odgrywa zresztą etnocentryzm, o którym dalej będzie mowa, narzucający 

tendencję do dostrzegania również  zagadnień kultury pod naciskiem konfliktów 

etniczno-politycznych. 

Sądzę bowiem, że mimo jednoznacznej opcji Halla na rzecz naszej szerszej 

Ojczyzny, Europy – swoisty etnocentryzm zacieśnia mu horyzont. Przypuszczam, że 

polemika Kuronia z Hallem o myś lenie narodowe była na wyrost w stosunku do tego, 

co Hall w swojej publicystyce powiedział – trafiła natomiast prawidłowo w tendencje 

tej publicystyki. 

Hall jako jedną z najważniejszych cech kultury europejskiej wymienia nie bez 

racji to, że w Europie wytworzyły się narody/ dla porządku warto zauważyć , że nie 

tylko tu/, że jest ona wielonarodowa. Jako niebezpieczeństwo, zagrażająca przyszłej 

Europie, widzi on skłonność  do szukania politycznych, a nawet emocjonalnych 

rozwiązań ponadnarodowych/ np. zastąpienie patriotyzmów narodowych przez 

europejski/ - co zniszczyłoby specyfikę narodowych wspólnot. Co za nieporozumienie! 

																																																													
8 Feliks Koneczny (1862–1949) – historyk i historiozof, jeden z czołowych przedstawicieli nauki o 
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9 Krzysztof Penderecki (ur. 1933) – kompozytor i dyrygent. 



	 	 	
Kto obserwuje, z jakimi trudnościami rodzi się zjednoczona Europa, ten widzi gołym 

okiem, jak na wyrost są obawy Halla. Grozi dziś  zupełnie co innego: że będą mnożyć  się 

trudności wynikające nie tylko z konfliktów lokalnych interesów, lecz również  z barier 

świadomościowych, z niechęci do wchodzenia w nowe, nie tradycyjne struktury. 

Wszystko co w Europie dostrzega się w tej dziedzinie i co się liczy jako siła nacisku 

politycznego – to tendencje konfederacyjne, i ani kroku dalej. To w płaszczyźnie 

politycznej. W płaszczyźnie zaś  kulturowej można zauważyć , owszem tendencje 

unifikujące i zacierające różnorodność , ale nie mają one wiele wspólnego z integracją 

europejską, są raczej oznakami amerykanizacji stylu życia i mentalności. Integracja 

Europy raczej może ją pohamować  niż  rozwinąć , gdyż  proces ten ma źródło w 

nadmiernej dominacji ekonomicznej i technologicznej Ameryki. Wracając zaś  do 

zagadnień politycznych, którym Hall poświęca szczególną uwagę – należy podkreś lić , 

że dobrowolne ograniczanie suwerenności na zasadzie „umowy zbiorowej”, 

zachowując pełnię podmiotowości uczestników, którzy o tyle i tak długo przyjmują 

wzięte na siebie ograniczenia, póki tego sobie życzą – nie powinno przerażać  tylko 

dlatego, iż  znamy „federacje”, z których wystąpić  nie sposób. Bez wziętych na siebie 

dobrowolnie ograniczeń suwerenności na rzecz konfederacyjnego ciała nadrzędnego – 

nigdy nie będzie Europy jako rzeczywistości politycznej. 

Obawy Halla w tym względzie co do moż liwości zaniku specyfiki 

narodowościowej Europy – wypływają z charakterystycznego dla niego pomieszania 

porządku kultury i idei – z porządkiem politycznym. Nie ma żadnego dowodu na tezę, 

że tylko suwerenne państwa katalońskie lub słowiańskie stworzyłyby optymalną 

sytuację dla rozwoju kultury tych dwóch narodów. Problemem jest tylko, czy te narody 

życzą sobie suwerenności czy nie. 

Niepożądanym rezultatem mieszania tych dwóch porządków, ideowo-

kulturowego i politycznego, jest pretensja Halla z powodu „dominacji  względów 

utylitarnych w budowie Europy”. „Idee mogące obudzić  społeczeństwa, dać  im nową 

perspektywę, mają zdecydowanie drugorzędne znaczenie /w próbach zbudowania 

zintegrowanej Europy/ w stosunku do zwykłej, zimnej kalkulacji ekonomicznej i 

politycznej”. Otóż  w ogóle jestem przeciwny temu, by państwa bądź  związki państw 

zajmowały się ideami mogącymi obudzić  społeczeństwa. To nie są zadania dla 

organizacji państwowych. Europa dotychczas nie wychodziła dobrze na ideokracji. 

Celem państw bądź  ich konfederacji winny być  interesy obywateli, nie idee. W 

szczególności nie uważam za korzystną sytuacji obywateli należących do mniejszości 

ideowej w państwie ideokratycznym. Państwo „z natury” nie nadaje się do realizowania 

takich zadań, które mogą co najwyżej stać  się źródłem nietolerancji. Rozumiem, że 

pewne minimum założeń ideowych jest nieuniknione. Takim założeniem jest m.in.  

demokracja, czy też  prawa człowieka i obywatela. Chodzi tu o założenia, które muszą 

być  albo przyjęte, albo odrzucone, gdy buduje się państwową i prawną strukturę 

społeczeństwa. Wszelkie inne idee winny być  przedmiotem aktywności obywateli jako 



	 	 	
członków organizacji mających na celu właśnie szerzenie idei, wspólnot religijnych, 

stowarzyszeń i ruchów ideowo-kulturalnych itp. W tendencji Halla widzę jeszcze jeden 

przejaw mentalności, której jedną z cech jest przenoszenie na struktury prawno-

państwowe /w rozumieniu Halla związane – przynajmniej w Europie – z narodami jako 

podmiotami zbiorowymi/ tego, co winno pozostać  w sferze niekontrolowanego przez 

państwo wyboru jednostki. 

Chcę zwrócić  uwagę, a jest to zarazem ostrzeżenie, które kieruję do autora, z 

którym polemizuję/, że zbiór preferencji, którymi moim zdaniem kieruje się on w swym 

myś leniu o sprawach społecznych, preferencji zakorzenionych, jak sądzę, w 

mentalności, czyli w słabo uświadamianych sobie tendencjach widzenia świata i 

wartości – układa się mu co najmniej pokrewnie do struktury, którą jako „osobowość  

autorytarna” badał i opisał Adorno 10 . Myś lę, że nie jest to struktura łatwa do 

pogodzenia z częścią przynajmniej pryncypiów, które Hall sam wyznaje. Jeś li tak jest – 

można by wymagać  od niego pewnej rewizji systemu, w który jego idee zdają się 

układać , rewizji i wewnętrznego uzgodnienia. 
 

																																																													
10  Theodor Adorno (1903–1969) – niemiecki socjolog i filozof, jeden z przedstawicieli „szkoły 
frankfurckiej”. 


